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سم اهلل ارلمحن ارلحمي �ب
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد اخللق وآله الطيبني الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من األولني واآلخرين.

الكثري من  الفضيلة، جيد  مع  تناغم واضح  االجتامعية يف  اإلنسان حياته  يعيش  عندما 
املحبني من أصحاب الفطرة السليمة، والقلوب الطاهرة، وتبقى ذكراه عالقة يف أذهاهنم 

ال تنتهي مهام امتدت األيام، وتطاولت األزمان.
املستقيمة، والسرية  احلياة  إىل هذه  ينظر  الناس  البعض من  نجد  قد  الثاين  الطرف  ويف 
نرى كيف  والوضاعة، حتى  بالرخص  مليئة  تنم عن رسيرة  اهتام ورفض؛  نظرة  العطرة 

أصبحت الفضيلة يف نظر هؤالء رذيلة، واالستقامة غباء وسذاجة.
فام واجهته السيدة العظيمة خدجية الكربى عندما اقرتنت بسيد البرش عىل اإلطالق 
واملوصوف عىل لسان اجلميع باألمانة والصدق أمر ليس له نظري، فقد كشفت تلك احلادثة 
عن سمو النفس البرشية عندما اختارت النقاء والسمو الباقيني، عىل املال واجلاه الزائلني.

وبلغ من عدم إنصاف القوم أهنم مل يذكروا هلذه املرأة العظيمة سريهتا الطيبة بني الناس، 
وجعلوا اختيارها للطهر واألمانة سببًا يف هتك سمعتها، والنيل منها انتقامًا ألنفسهم ملّا 

حاول الكثري منهم الوصول إىل رضاها من خالل التقدم خلطبتها.
فكان قرارها يف االختيار صدمة هلم، وبداية حلياة جديدة فيها من الصعاب الكثري؛ الن 
حياة االستقامة التامة تكون هلا آثار ومصاعب أكثر؛ وبالرغم من انقطاع النساء عنها فقد 

فازت بصحبة سيد الكائنات.
وفاته  حتى  ذاكرته  يف  وبقيت  البرش،  سيد  مع  بدأت  التي  هي  احلقيقية  حياهتا  فكانت 

     .فكانت أقرب النساء إىل قلبه، تلك هي خدجية الكربى

افتتاحية العدد
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يشء،  كل  عن  بذاته  غني  الكون  بارئ 
جهات  يغمر  ما  فكل  لغناه،  أمد  وال  حد  وال 
العوامل من خري وبركة، وما يمأل رحال األفق 
من عنارص وقوى، وما يزخر به واسع الفضاء 
من أفالك وأجرام، وما يزحم مناكب األرض 
من حي وجامد، وما يسد فروجها من معادن 
وخزائن فهو فيض من غناه وبسط من جوده، 
مل  املكونات  الفناء عىل مجيع هذه  قدرنا  لو  ثم 
أضيفت  ولو  ذرة،  مثقال  غنائه  من  ينقص 
إليها أضعافها وأضعاِف أضعافها مل يزد ذلك 
ُة  َجنَّ َأْم  لَِك َخْيٌ  َأَذٰ ُقْل   ﴿ يف ملكوته قيد شعرة: 
َوَمِصًيا  َجَزاًء  ْم  َلُ َكاَنْت  ُقوَن  اْلُتَّ ُوِعَد  تِي  الَّ ْلِد  اْلُ
َربَِّك  َعَلٰ  َكاَن  َخالِِديَن  َيَشاُءوَن  َما  ِفيَها  ْم  َلُ  *
ِمْن  َيْعُبُدوَن  َوَما  ُهْم  ُشُ َيْ َوَيْوَم   * َمْسُئوًل  َوْعًدا 
ِ َفَيُقوُل َأَأْنُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي هؤلء َأْم ُهْم  ُدوِن اللَّ
ما  أجل؛ كل   )17 )الفرقان: 15 -  بِيَل ﴾  السَّ وا  َضلُّ

العظيم فهو يف قبضته،  امللكوت  به هذا  يزخر 
معنى  هو  هذا  فهل  بمشيئته،  وبقاؤه  وفناؤه 

غناه الذايت؟
الغنى  مظاهر  من  مظهرًا  هذا  يكون  قد 

اإلهلي، ولكنه ال يصلح أن يكون تفسريًا له.
وبارئ الكون يمنح الوجود واحلياة ، والقوة 
والسيادة،  والرفعة  والدعة،  والكامل  والسعة، 
يف  اإلنسان  إليه  يصبو  وما  والغبطة،  واهلناء 
للسيطرة  لبقائه وما يكدح  يتطلبه  وجوده وما 
عليه لسعادته، وما يفتقر إليه غري اإلنسان من 
هذه  من  يرجتعه  لنفع  ال  واألشياء،  األحياء 
يأمله كفاء هذه اهلبات، وإنام  املنح، وال جلزاء 
وهو  التفضل،  وسجية  اإلحسان  حمض  هو 
بأن  به ويكلفهم  يؤمنوا  أن  اخللق  يفرض عىل 
دينه ويستمسكوا  يتبعوا  بأن  ويلزمهم  يطيعوه 

دروس في العقيدة
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وال  إيامهنم،  من  يرجوها  ملنزلة  ال  برشيعته 
يبلغها يف عبادهتم ، وإنام هي داللة هلم  لرغبة 
منهج  إىل  بأيدهيم  وأخذ  العبودية  وظيفة  عىل 
السعادة ، ثم لو كفر هؤالء العبيد كلهم بنعمته 
وجحدوا بربوبيته مل تتضع بذلك له منزلة ومل 
َغنِيٌّ   َ اللَّ َفإِنَّ  َتْكُفُروا  إِْن   ﴿ سلطان  له  يتخلخل 
َعْنُكْم َوَل َيْرَضٰ لِِعَباِدِه اْلُكْفَر َوإِْن َتْشُكُروا َيْرَضُه 
معنى  هو  هذا  فهل   .)7 الزمر:  )سورة   ﴾... َلُكْم 

غناه الذايت؟.
بارئ الكون غني يف وجوده ويف كل نعت 
من نعوت كامله عن العلة، وغني يف صنعه ويف 
كل جمىل من جمايل قدرته عن الظهري، وغني يف 
تدبريه ويف كل ظاهرة من ظواهر حكمته عن 
ذاته ويف كل شأن من  متنزه يف  ثم هو  املشري، 
شؤون عظمته عن احلاجة، ومرتفع يف غناه ويف 

كل معنى من معاين جاللته عن التحديد.
يف  والتعليل  واحلد  االفتقار  عن  تنزه  وإذا 
العبث  عن  فهو  الكامل  معاين  من  معنى  كل 

والظلم أشد َتنّزهًا وأعظم تعاليًا.
الظاهر للغنى اإلهلي أو هو  هذا هو املعنى 

الالزم القريب من لوازمه.
فإذا أيقن املسلم لربه هبذا الغنى وإذا آمن له 
بأنه  أيضًا  يؤمن  أن  يستطيع  فهل  التنزيه،  هبذا 
يستطيل  أو  بعبث  يمتدح  أو  بصفته  يستكمل 

بظلم؟ .
تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا .

وتعاىل املسلم أن يدين لربه هبذه العقيدة.
عن  اإلسالم  يف  التوحيد  عقيدة  وتعالت 

مثل هذا اإلسفاف وهذا االلتواء.
)اإلسالم منابعه، مناهجه، غاياته للشيخ حممد أمني 

زين الدين(.
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وهذا املسلك الفقهي منسوب إىل داود بن عيل 
االصفهاين الظاهري )ت ۲۰۰ ـ م ۲۷۰( وسمع من 

سليامن بن حرب و أيب ثور.
قال اخلطيب: )كان إمامًا ورعًا، زاهدًا ناسكًا، 
عزيزة  عنه  الرواية  لكّن  كثري  حديث  كتبه  ويف 

جّدًا( ) ميزان االعتدال: ج 2، ص 15(.
وقال ابن خّلكان: )كان من أكثر الّناس تعّصبًا 
عليه  والثناء  فضائله  يف  وصّنف  الشافعي  لإلمام 
كتابني، وكان صاحب مذهب مستقّل و تبعه مجع 
أبوبكر  ـ  ولده  ـ وكان  بالّظاهرية  يعرفون  ـ  كثري 
العلم  رئاسة  إليه  وانتهت  مذهبه،  عىل  ـ  حمّمد 

ببغداد( )وفيات األعيان ج ۲، ص 255(.
ونقل  تأرخيه  يف  الكالم  اخلطيب  بسط  وقد 
بعض ما رواه وأشار إىل جوانب من حياته )تاريخ 

بغداد للخطيب: ج ۸ ، ص369(.

بالفروع  يرتبط  املذهب  من  أّسسه  وما 

مذاهب وأديان

الظ���اه�����رية
واألحكام، ال العقائد واألصول فاملصدر الفقهي 
عنده هو الّنصوص، بال رأي يف حكم من أحكام 
الرشع، فهم يأخذون بالنصوص وحدها و إذا مل 

يكن النّص أخذوا باإلباحة األصلّية.
العقائد  ساحة  عن  العقل  إقصاء  إّن  أقول: 
ألّن  أوىل،  بوجه  الفقه  ساحة  عن  طرده  يستلزم 
أساسه هو التعّبد بالنصوص، وعدم اإلفتاء بيشء 
ال يوجد له أصل يف الكتاب والسّنة، لكّن اجلمود 
عىل حرفّية النصوص يشء والتعّبد بالنصوص و 
فيه أصل و داللة  اإلفتاء يف مورد ال يوجد  عدم 
يف املصدرين الرئيسيني يشء آخر. فالظاهرية عىل 
األّول، والفقهاء عىل الّثاين، وألجل إيضاح احلال 

نأيت بمثالني:
األربعة  األشكال  من  األّول  الشكل  إّن  1ـ 
رضورّي  املناطقة-  يذكرها  الذي  -للقياس 
أو  التكوينّية  األمور  بني  فرق  غري  من  اإلنتاج 
األحكام الرشعّية، فكام أّن احلكم بحدوث العامل 
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متغرّي  وكّل  متغرّي  العامل  لقولنا:  حتمّية  نتيجة 
نتيجة  مسكر،  كّل  بحرمة  احلكم  فهكذا  حادث، 
الفقاع مسكر، وكّل مسكر حرام،  قطعّية لقولنا: 
و  املقّدمتني  يقبل  الظاهري  لكّن  حرام.  فالفقاع 
لكن ال يفتي بالنتيجة بحّجة أهّنا غري مذكورة يف 

النصوص.
إن  و  اخلطاب  بلحن  الفقهاء  يسّميه  ما  2ـ 
لكّنه  اخلطاب،  نفس  يف  مذكور  غري  شيئًا  كان 
من اللوازم البيِّنة له، بحيث يتبادر إىل الّذهن من 
ام  سامعه، فإذا خاطبنا سبحانه بقوله: َفال َتُقْل َلُ
ُاّف )اإلرساء:23( يتوّجه الذهن إىل حرمة رضهبام 
الّظاهري  الفقيه  ولكّن  أوىل،  بطريق  شتمهام  و 

يأبى عن األخذ به بحّجة كونه غري منصوص.
ِذيَن َكَفُروا إِْن َيْنَتُهوا َيْغِفْر  قال سبحانه: ُقْل لِلَّ
ُسنَُّت  َمَضْت  َفَقْد  َيُعوُدوا  إِْن  َو  َسَلَف  َقْد  َما  ْم  َلُ
)مغفرة  للحكم  فاملوضوع  )األنفال:38(   لنَِي األوَّ
ما سلف عند االنتهاء( و إن كان هو الكافر، لكن 

الذهن السليم يتبادر إىل فهم يشء آخر الزم هلذا 
املسلم  إىل  احلكم  تعميم  هو  و  بالّضورة  احلكم 
أيضًا بوجه آكد. ولكّن الّظاهري يرتكه بحّجة أنَّه 

غري مذكور يف النّص.
النُّصوص  جيعل  اجلمود  من  النوع  وهذا 
وتصبح  الكثرية  الفروع  الستخراج  كافلة  غري 
التقنني،  و  الترشيع  حيث  من  ناقصة  الرشيعة 
وفاقدة  والعصور،  األجيال  جلميع  صاحلة  وغري 
نبّوة  خامتية  أساس  عليها  اّلتي  الالزمة  للمرونة 

نبّينا حممد وكتابه وسنّته و....
الشيعة،  بني  كاإلخباريني  السّنة  بني  وهؤالء 
وقد  الثالث  القرن  يف  ظهرت  الظاهرية  أّن  غري 
عمل فيام ال نّص فيه باإلباحة األصلّية، واألخبارّية 
ظهرت يف الشيعة يف القرن العارش وهم يعملون 

فيام النّص فيه باالحتياط.
بحوث يف امللل والنحل - جعفر السبحاين ج3 ص154-153 
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قال أبو الصلت اهلروي: ملا مجع املأمون العبايس 
لإلمام الرضا أهل املقاالت من أهل اإلسالم 
واملجوس  والنصارى  اليهود  من  والديانات 
أحد  يقم  فلم  والنحل،  امللل  وسائر  والصابئني 
إاّل وقد ألزمه حجته كأنه ألقم حجرًا )مناظرات يف 

العقائد واألحكام،  الشيخ عبد اهلل احلسن: ج1، ص298(.

 فقام إليه عيل بن حممد بن اجلهم وكان من بني 
احلضور فقال لإلمام الرضا: يا بن رسول اهلل 

أتقول بعصمة األنبياء؟
قال اإلمام الرضا: نعم

تعاىل:  قوله  يف  تعمل  فام  اجلهم:  ابن  فقال 
النُّون  َوَذا   ،121 طه:   َفَغَوى ُه  َربَّ آَدُم  َوَعىص 
األنبياء:   َعَليه نقِدر  لَّن  َأن  َفَظنَّ  ُمغاِضبًا  َذَهَب  إذ 
ت بِه َوَهمَّ هِبا يوسف: 24، وقوله  اآلية  ،87َوَلَقد َهَّ

تعاىل يف رسوله الكريم :َوُتفي يف َنفِسَك ما 

اهلُل ُمبديِه األحزاب:37
فقال اإلمام الرضا: وحيك يا ابن اجلهم اتق 
ل  اهلل وال تنسب إىل أنبياء اهلل الفواحش، وال َتتأوَّ
كتاب اهلل برأيك فقد قال تعاىل: َوَما َيعلُم َتأِويَلُه 

إاّل اهلُل والراِسُخوَن آل عمران: 7.
ُه  َربَّ آَدُم  َوَعىص  آدم:  يف  تعاىل  قوله  فأما 
َفَغَوى فإن اهلل عز وجل خلق آدم حجة يف أرضه 
ال  اجلنة  يف  ومعصيته  للجنة،  خيلقه  ومل  وخليفة، 
ليتم  األرض  يف  جتب  إنام  وعصمته  األرض،  يف 
مقادير أمر اهلل، فلام ُأهبط إىل األرض ُعصم بقوله 
إِبراهيَم  آَدَم وُنوحًا وآل  اهلَل اصَطفى  إنَّ  تعاىل: 

وآَل عمراَن عىل العامَلنِي آل عمران: 33 .
ون إذ َذَهَب ُمغاِضبًا  وأما قوله تعاىل: َوَذا النُّ
َفَظنَّ َأن لَّن نقِدر َعَليه إّنام ظن بمعنى استيقن أن 
اهلل لن ُيضّيق عليه رزقه، أمل تسمع قوله سبحانه: 

مناظرات عقائدية
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ا إذا َما ابتاَله َربه َفَقَدَر عليِه ِرزَقه الفجر: 16  وَأمَّ
أي َضيََّق عليه رزقه، ولو ظن أن اهلل ال يقدر عليه 

لكان قد كفر.
ت بِه َوَهمَّ  وأما قول اهلل يف يوسف: َوَلَقد َهَّ
إن  بقتلها  باملعصية وهمَّ يوسف  ت  فإهّنا هَّ  هِبا
قتلها  عنه  اهلل  فرصف  تداخله  ما  لِعظم  أجربته 
والفاحشة، بقوله عز وجل: َكَذلَِك لِنرِصَف َعنُه 

وَء والَفحَشاَء يوسف: 24 يعني القتل والزنا.  السُّ
فيه:  وجل  عز  اهلل  وقول    جّدي  وأما 
النَّاس  َوتَشى  ُمبديِه  اهلُل  ما  َنفِسَك  يف  َوُتفي 
واهلُل أحقُّ أن َتشاه األحزاب: 37 فإنَّ اهلل عز وجل 
عّرف نبيه أسامء أزواجه يف دار الدنيا وأسامء 
املؤمنني،  ُأّمهات  وأهنن  اآلخرة  دار  يف  أزواجه 
وهي  جحش،  بنت  زينب  له  ُسّمى  من  واحد 
يومئذ حتت زيد بن حارثة فأخفى أسمها يف نفسه 

ومل يبده لكيال يقول أحد من املنافقني: إنَّه قال يف 
هات  ا إحدى أزواجه من ُأمَّ امرأة يف بيت رجل إهنَّ
املؤمنني، وخيش قول املنافقني، فقال اهلل عّز وجل: 
يف  يعني   َتشاه أن  أحقُّ  واهلُل  النَّاس  َوتَشى 
نفسك، وإن اهلل عّز وجل ما توىل تزويج أحد من 
من  وزينب   آدم من  حواء  تزويج  إاّل  خلقه 
رسول اهلل  بقوله: َفَلامَّ َقَض َزيٌد ِمنَها وطرًا 

. األحزاب:37، وفاطمة من عيل جَناكَها زوَّ
أنا  اهلل،  رسول  ابن  يا  وقال:  اجلهم  ابن  فبكى 
تائب إىل اهلل عز وجل من أن أنطق يف أنبياء اهلل: 

بعد يومي هذا إاّل بام ذكرته.
عيون أخبار الرضا للصدوق: ج2 ص 170.
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  يتبادر إىل ذهن البعض بعض الشبهات حول سلوك األئمة العصومني
يف أداء أدوارهم النوطة بكل واحد منهم.

بينام  معاوية  صالح   احلسن أن  من  البعض  أثاره  ما  الشبهات  هذه  من 
اإلمام احلسني اختار احلرب عل قلة أصحابه، فالبد أن يكون احد اإلمامني 

عل احلق، واآلخر عل خالفه وإل يكون مجعًا بني النقيضني.
اإلمام  أن  الثابت  فإن  كثي،  تأمل  إىل  يتاج  ل  الشبهة  هذه  عل  واجلواب 
احلسن اهنار جيشه  بسبب اليانات من بعض القادة، حتى وصل األمر إىل 
التآمر عل تسليم اإلمام احلسن نفسه إىل معاوية، وأدرك هذه الؤامرة وكان 
أمامه خياران: إما الستسالم الذل أو الصلح الكريم، فاختار الثاين عل األول...

احلديد وقد حقق  قلوهبم كزبر  برجال  ثائرا  قد خرج  فهو   اإلمام احلسني وأما 
بثورته وأنصاره ما أذهل الدنيا من صنوف البطولة والشجاعة واإلباء... فشّتان بني 

.وموقف احلسني موقف اإلمام احلسن
ثم أننا من جهة ثانية ل نحكم بالتناقض ول أن أحد الوقفني كان عل حق واآلخر 
 كاعتقادنا بعصمة النبي كان عل الباطل، من باب أننا نعتقد بعصمة مجيع األئمة
يف سلوكه يف حياته، فقد اضطر النبي األكرم إىل صلح احلديبية مع الشكني ، ويف 

موارد أخرى اختار احلرب، فال وجه لشبهة التناقض فيه لختالف الوارد.

شبهات وردود

 التناقض بني صلح احلسن وحرب احلسني
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رجال العقائد

هو عيل بن اإلمام جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن أيب طالب كنيته أبو احلسن، وأمه أم 
ولد، وهو أصغر أوالد  أبيه )عمدة الطالب البن عنبه : 241( ولد يف منطقة العريض وهي عىل ُبعد أربعة 
أميال من املدينة من جهة املرشق سنة 133 هـ . وُلِقب بالعرييض نسبة إىل مسقط رأسه  )مناقب ابن 
شهر آشوب 280/4( وقال الطويس: جليل القدر رفيع املنزلة، عظيم الشأن، تقيًا، نقيًا، صاحلًا، عابدًا، 

الفضل  كثري  للحديث  راوية  كان  عنه:  املفيد  الشيخ  وقال   ،)367 رقم   87 )الفهرست:  زاهدًا،  ورعًا، 
سديد الطريق . )اإلرشاد للمفيد: 287( 

مات والده اإلمام الصادق وهو طفٌل صغري )عمدة الطالب البن عنبه: 241(  وعاش وتربى يف 
.حجر أخيه اإلمام موسى بن جعفر

 اجلواد واإلمام   الرضا واإلمام   الكاظم واإلمام   الصادق اإلمام  والده  عارص 
واإلمام اهلادي وعارص كذلك احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد )ابن عنبه عمدة الطالب: 241(
ُتويف يف أواخر شهر ذي احلجة احلرام سنة 220هـ أي بعد شهادة اإلمام اجلواد بشهر تقريبًا، 

وُدفن يف مدينة العريض مسقط رأسه، كام قال الشيخ النوري يف مستدرك الوسائل )626/3(.
اإلمام  أخيه  من  سأهلا  قد  مسائل  وكتاب  املناسك،  كتاب  منها،  عديدة  ُمصنفات  له  ُمؤلفاته:- 
موسى الكاظم )الشيخ الطويس الفهرست 57 رقم 367(، كتاب يف احلالل واحلرام ُذكر يف رجال ابن 

داود: 136 رقم 1016، كتاب يف الفقه، وكتاب مشتمل عىل الروايات.
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خيتلـف معنـى اإلمامـة عنـد الشـيعة عـام هـو يف 
املطلقـة  اخلالفـة  تعنـي  فهـي  األخـرى،  املذاهـب 
لرسـول اهلل ، فيخلفه اإلمام يف كل يشء، ويكون 
نسـخة عنـه من فعـل وقـول وتقريـر، بفـارق واحد 
وهـو عدم نـزول الوحـي عليـه، فالنبي يوحـى إليه، 
وأمـا اإلمـام فـال، فالنبـي شـخص خيتـاره اهلل تعـاىل 
ويصطفيـه ليكـون وسـيطا بينـه وبـني النـاس ليبّلـغ 
الوحـي،  وهـي  وصـل  بحلقـة  وتعاليمـه  رسـاالته 
وأمـا اإلمـام فليـس كذلـك، نعـم لـه مـالك وظيفـة 

رسـول اهلل بصالحياهتـا العريضـة.
وبعـد تسـليمنا بـام تقـدم، نسـأل: هـل يمكن أن 

صبيا؟. اإلمـام  يكـون 
لإلجابـة عـن ذلك نقـول: إن كان السـن مقياسـا 
وهيـب الفـرد قيمة وتقديـرا عند النـاس، فليس ذلك 
بمقيـاس عنـد اهلل، بـل يتبـع اإلمكانيـات واملوهبـة 
والتمّيـز عـام عـداه، فاملـرء بأصغريـه قلبـه ولسـانه، 
وإذا أمكـن أن يكـون النبـي صبيـا عنـد اهلل كـام يف 
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ْكـَم  ٍة َوَآَتْيَنـاُه احْلُ َيـى ُخـِذ اْلِكَتـاَب بُِقـوَّ قولـه: يـا حَيْ
 مريـم: 12(، بـل أبعد منه متخذا من عيسـى(ا َصبِيًّ
نبيا وهـو يف املهد، كقوله تعـاىل: َفَأَشـاَرْت إَِلْيِه َقاُلوا 
ـا، َقـاَل إيِنِّ َعْبُد اهلل  ـُم َمـْن َكاَن يِف امْلَْهـِد َصبِيًّ َكْيـَف ُنَكلِّ
ا)مريـم: 30(، ناهيـك عىل  َآَتـايِنَ اْلِكَتـاَب َوَجَعَلنِـي َنبِيًّ
أن اإلمامـة ال تكـون إال بعد اإليـامن الكامل بقدرة اهلل 
عـىل وضع مجيـع الفضائـل يف فرد يكون قـدوة للخلق 
وملجـًأ هلـم، كـام يف حادثـة عيل بـن جعفر عـم اإلمام 
وحولـه  النبـوي  املسـجد  يف  كان  عندمـا   الرضـا
بضعـة رهـط، إذ دخـل عليـه اإلمـام اجلـواد وهو 
فتـى يافـع، فوثـب عـيل بن جعفـر يقبـل يديـه، فالمه 
احلضـور عام فعل وهـو عم أبيه، فأجاهبـم: إذا كان اهلل 
ـ وقبـض عـىل حليتـهـ  مل يؤهل هـذه الشـيبة وأّهل هذا 
الفتـى ووضعـه حيث وضعـه، ُأنكر فضلـه! نعوذ باهلل 
ممـا تقولون بـل أنا عبد لـه. )الـكايف للكلينـي ج 1 ص322(، 

فِلـم االعـرتاض عـىل إمامة آل حممـد ؟؟.
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صفحات مهدوية

صالة  عن  حتدثت  التي  الروايات  إن 
من  نموذجا  َمّثلت  اإلمام  خلف   عيسى
نامذج اإلنقاذ ألمة النصارى التي كانت حائرة 
يف اتباع الدين اإلسالمي أو البقاء عىل ما بقي 
اخلصوصية  هذه  أن  إىل  باإلضافة  دينها،  من 
َمّثلت عاملية الدعوة املهدوية من جهة وعاملية 
اإلمامة من جهة ثانية وهذه نامذج من روايات 

الفريقني يف هذا الشأن :
أما الروايات من طرق أهل السنة:

 1- البيان يف أخبار صاحب الزمان: الشيخ 
ما  ب9  الشافعي  الكنجي  يوسف  بن  حممد 
اخلدري  سعيد  ايب  عن  هارون  ايب  عن  روي 
قال   اهلل رسول  )أن  طويل:  حديث  يف 
لفاطمة: يا فاطمة، إّنا أهل بيٍت ُأعطينا ِستَّ 
ِخصال مل ُيعَطها أحٌد من األّولني، وال ُيدركها 
أحد من اآلِخرين غرينا أهل البيت: نبّينا خري 
األوصياء  خري  نا  ووصيُّ أبوِك،  وهو  األنبياء 
وهو َبعُلك، وشهيدنا خري الشهداء وهو محزة 
ابناِك،  وها  اأُلّمة  هذه  سبطا  ومّنا  أبيك،  عّم 

ومّنا مهديُّ اأُلّمة الذي يصيّل عيسى خلفه(.
املروزي  محاد  بن  نعيم  احلافظ  الفتن:   -2
حييى  عن  ربيعة  بن  ضمرة  ثنا  )ح1333(: 
بن عبد اهلل  الشيباين عن عمرو  بن أيب عمرو 
اهلل  رىض  الباهيل  أمامة  أيب  عن  احلضمي 
فقالت  الدجال   اهلل رسول  ذكر  قال  عنه 
أم رشيك فأين املسلمون يومئذ يا رسول اهلل 
حيارصهم  حتى  خيرج  املقدس  )ببيت  قال: 
]املهدي[  صالح  رجل  يومئذ  الناس  وإمام 
نزل  فيها  ودخل  كرب  فإذا  الصبح  صيل  فيقال 
عيسى بن مريم فإذا رآه ذلك الرجل عرفه 
فيضع  عيسى  فيتقدم  القهقري  يميش  فرجع 
يده بني كتفيه ثم يقول صيل فإنام أقيمت لك 

فيصيل عيسى وراءه (.
    3- صحيح البخاري: حممد بن اسامعيل 
ابن بكري حدثنا  البخاري )ح3265(: حدثنا 
نافع  عن  شهاب  ابن  عن  يونس  عن  الليث 
 : قال  أبا هريرة  أن  األنصاري  قتادة  أيب  موىل 
ابن  نزل  إذا  أنتم  )كييف   اهلل رسول  قال 

مريم فيكم وإمامكم منكم(.
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 وأما من طرق الشيعة اإلمامية
الكويف  فرات  الكويف:  فرات  تفسري   -1  
حممد  بن  جعفر  حدثني  قال:   -12-166  (
السالم  عليه  جعفر  أيب  عن  معنعنا:  الفزاري 
ينفع  ال  ربك  آيات  بعض  يأيت  )يوم  قوله:  يف 
نفس ايامهنا... يا خيثمة سيأيت عىل الناس زمان 
ال يعرفون ما هو التوحيد حتى يكون خروج 
الدجال وحتى ينزل عيسى بن مريم من السامء 
ويقتل اهلل الدجال عىل يديه ويصىل هبم رجل 
منا أهل البيت، أال ترى أن عيسى يصيل خلفنا 

وهو نبي؟ أال ونحن أفضل منه(.
2- الكـــايف: الشـــــــيخ الكـــــــليني 

ج8ص50ح10:
زياد،  بن  سهل  عن  أصحابنا،  من  عدة 
عن حممد بن سليامن، عن عيثم بن أشيم عن 
قال:   اهلل عبد  أيب  عن  عامر،  بن  معاوية 
مستبرش  وهو  يوم  ذات   النبي )خرج 
اهلل  أضحك  الناس:  له  فقال  رسورا  يضحك 
سنك يا رسول اهلل وزادك رسورا فقال: رسول 
اهلل : ... »أال وإن ريب أحتفني يف يومي هذا 
بتحفة مل يتحفني بمثلها فيام مض، إن جربئيل 
حممد  يا  وقال:  السالم  ريب  من  فأقرأين  أتاين 
إن اهلل عزوجل اختار من بني هاشم سبعة، مل 
خيلق مثلهم فيمن مض وال خيلق مثلهم فيمن 
النبيني وعيل بن  يا رسول اهلل سيد  أنت  بقي، 
واحلسن  الوصيني  سيد  وصيك  طالب  أيب 
عمك  ومحزة  األسباط  سيد  سبطاك  واحلسني 

سيد الشهداء وجعفر ابن عمك الطيار يف اجلنة 
القائم  ومنكم  يشاء  حيث  املالئكة  مع  يطري 

يصيل عيسى بن مريم خلفه«(.
الطربي  جعفر  أبو  اإلمامة:  دالئل   -3  
20 - حدثني  الشيعي )ص443( ) 416 / 
قال:  الطربي،  أمحد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 
قال:  بالبرصة،  شريان  بن  اجلبار  عبد  حدثنا 
حدثنا حممد بن زكريا، قال: حدثنا احلكم بن 
أسلم وشعيب بن واقد، قاال: حدثنا جعفر بن 
سليامن، عن أيب هارون العبدي، عن أيب سعيد 
»والذي   :اهلل رسول  قال  قال:  اخلدري، 
الذي يصيل  األمة  إن مهدي هذه  بيده،  نفيس 

خلفه عيسى منا« (.
 4- األمـــــــايل: الشيــــخ الصــدوق، 
 ص287ح: حدثنا حممد بن عيل ماجيلويه
قال حدثنا عمي حممد بن أبى القاسم عن امحد 
بن  معمر  بن دكني عن  الفضل  بن هالل عن 
 الصادق اهلل  عبد  ابا  سمعت  قال  راشد 
يقول : )ايت هيودي النبي فقام بني يديه حيد 
النظر إليه فقال يا هيودي ما حاجتك؟ قال أنت 
النبي الذي كلمه  أفضل أم موسى بن عمران 
اهلل وانزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر 
وأظله بالغامم ؟ فقال له النبي ...يا هيودي 
أن موسى لو أدركني ثم مل يؤمن يب وبنبويت ما 
يا هيودي من  نبوته  نفعته  إيامنه شيئا وال  نفعه 
مريم  بن  عيسى  نزل  خرج  إذا  املهدي  ذريتي 

لنرصته فقدمه وصىل خلفه(.
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 أسئلة عقائدية

الجواب: 
ــزة ، إذ ليــس  ــد الرســول ونحــو ذلــك جائ ــد الزهــراء وعب ــد احلســني وعب التســمية بعب
القصــود مــن العبودّيــة هــو الخلوقّيــة أو تأليــه العصومــني  بــل الــراد خضــوع الطاعــة 
ــوا  ــَه َوَأِطيُع ـ ــوا اللَّ ــم : َأِطيُع ــرآن الكري ــك الق ــر بذل ــام أم ــم ك ــًا ل ــة احرتام ــم والدم ل

ــاء :٥ [. ــْم ] النس ــرِ  ِمنُك ْم ــوَل َوُأوِل اأْلَ الرَّ ُس
هذا مع أّن العبودّية يف القرآن الجيد والفقه عل أقسام:

منها: عبودّية الخلوقّية وهي مضافة لل تعاىل خاّصة.
ــك  ــّمى مل ــذي يس ــو ال ــة، وه ــك النفع ــة مل ــا: عبودّي ــة، ومنه ــة للطاع ــا: عبودّي ومنه
الرقبــة يف كتــب الفقــه عنــد مجيــع الذاهــب اإلســالمّية، وأطلقــوا عــل ذلــك البــاب الفقهــي 
اســم كتــاب العبيــد واإلمــاء وبيعهــم ورشاؤهــم، وهــم الكّفــار الذيــن يــؤرسون وُيغنمــون، 
ــًدا  ــم: َعْب ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــالن، وأش ــة ف ــالم وجاري ــالن ، وغ ــد ف ــذا عب ــال: ه فيق
ــا ليــس بمعنــى اللــك التكوينــي  ــة ههن ٍء ] النحــل: ٥ [. فالملوكّي ــَلٰ َشْ رُ  َع ــدِ ــوًكا لَّ َيْق ُْل مَّ
ــّمى  ــة الس ــك النفع ــو مل ــي، وه ــاري التخوي ــك اإلعتب ــو الل ــل ه ــه ب ــل خملوق ــق ع للخال

بملــك الرقبــة.
فلــم يستشــكل أحــد مــن الســلمني يف قــراءه هــذه اآليــة ونظيهــا مــن اآليــات الــواردة 
يف العبيــد، ول استشــكل أحــد مــن الفقهــاء يف كتابــة كتــاب العبيــد واإلمــاء؟! وليــس إّل؛ 

ألّن اســتعامل العبودّيــة عــل معــان وأقســام خمتلفــة ل بمعنــى الخلوقّيــة.

هل تسمية األشخاص بعبد احلسني وعبد األمري وعبد الزهراء وأمثاهلا 
جائز عقائدّيًا ؟ وما هو حكمها الفقهي؟
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أشهر  من  املؤمنني  أمري  عيل  مبيت  حادثة  إن 
خيلو  يكاد  ال  إّنه  حتى  النبوية،  السرية  حوادث 
أو  احلادثة  هذه  ذكر  من  تاريخ  أو  سرية  كتاب 

اإلشارة إليها.
نقد  يف  املقاالت  لكتابة  أحدهم  تصّدى  وقد 
هذه احلادثة يف بعض الصحف السعودية، وبيان 
الدكتور  وهو  تفاصيلها،  يف  والطعن  ضعفها 
الشيخ  تصدى  وقد  الغامدي،  قاسم  بن  أمحد 
املؤلف)امحد سلامن ( للرد عىل تلك التشكيكات 
الردود  متعددة وقد مجعت هذه  ضمن مقاالت 
الرد  يف  متسلسلة  املقاالت  كانت  وقد  كتاب  يف 

اسم الكتاب: مبيت علي ليلة اهلجرة بني
                          النفي واإلثبات

اسم املؤلف: الشيخ امحد سلمان األمحدي
سنة الطبع: 1437ه� 
عدد الصفحات: 264

الطبعة: األوىل

عاتقه  عىل  املؤلف  اخذ  وقد  الرد  عن  واجلواب 
أن ُيبنّي مجيع التفاصيل التي تقف وراء مثل هذه 
ومن   عيل بغض  بظاهرة  فبدا  التوجهات 
اجلانب  بيان  ثم  التوجه  مثل هذا  يقف وراء نرش 
اإلنكار  وحماوالت  املذكورة  احلادثة  يف  التارخيي 
التي يقف خلفها بعض اجلهلة والنواصب حتى 
هذه  مثل  إنكار  أن  مبينا  ذكروه  ما  مجيع  عىل  أتى 
جتاوز  قد  ثبوهتا  ألن  القتاد  خرط  دونه  احلادثة 
فيه  تناول  مستوى إمكان اإلنكار وهذا األمر قد 
عن  واجلواب  للحادثة  املثبتة  النصوص  املؤلف 

كل ما يدعيه املنكرون.

ببليوغرافيا عقائدية
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يق( وكذلك عمرًا بـ  هل صحيح أنه ال يوجد حديث واحد صحيح بأن النبي دعا أبا بكر  بـ)الصدِّ
)الفاروق( ومل يصفهام هبذين الوصفني، وأن وصف الصديق والفاروق وطبقًا للروايات خمتص بسيدنا 

عيل )كرم اهلل وجهه(.
فقد ورد ذلك املعنى كام يف بعض رواياتنا؛ فعىل سبيل املثال نقل  اهليثمي عن أيب ذر وسلامن قاال: )أخذ 
النبي بيد عيل، فقال: إن هذا أول من آمن يب، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق 
األكرب، وهذا فاروق هذه األمة يفرق بني احلق والباطل، وهذا يعسوب املؤمنني، واملال يعسوب الظاملني(.  

)جممع الزاوئد ومنبع الفوائد، اهليثمي: كتاب املناقب، باب مناقب عيل بن أيب طالب، باب إسالمه، ح 14597(.

تساؤل شاب سني

من أطلق لقب الصديق والفاروق على األول والثاني ؟
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